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Ta vare på familien etter bruddet 

ET INNLEGG i BT 7/6 beskriver hvordan 
den ene forelderen kan marginalisere 
den andre forelderen fullstendig ut 
av et barns liv etter samlivsbrudd. Et 
annet innlegg 10/6 oppfordrer Anna 
Nylund, professor i rettsvitenskap, til 
å se barnet og ta konfliktløsningssys-
temet og konfliktnivået på alvor.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) har i 
over 30 år hevdet at tidligere og gjel-
dende barnelov er konfliktdrivende. 
Årsaken til dette er at barnets foreldre 
går fra et likeverdig forhold i samlivet 
til at staten tvinger foreldrene inn i et 
ulikeverdig forhold til barnet.

I samlivet får barnet omsorg fra 
begge sine foreldre. Begge foreldre 
bidrar til barnets utvikling og omsorg. 
Velger foreldrene å avbryte parforhol-
det, kommer man umiddelbart i en 
situasjon der man får valget mellom 
å fortsette samarbeidet til barnets 
beste eller om man av ulike grunner 
skal posisjonere seg til å være den 
forelderen som offentligheten skal 
oppfatte som den eneste som er viktig 
for barnet. Dessverre ser vi at enkelte 
foreldre, både mødre og fedre, uten 
blygsel posisjonerer seg slik at barnet 
får sterkt redusert relasjon til den 
andre forelderen. 

I VÅRT SVAR TIL høringen til ny barnelov 
har vi på ny tatt til orde for at barnet 
må sikres likeverdig omsorg fra begge 

sine foreldre, selv om familien reorga-
niseres. De fleste foreldre er glade i sine 
barn og skikket til å ivareta omsorgen 
for det liv de har satt til verden. Derfor 
kan vi ikke se at barnets relasjon til en 
av familiegreinene skal reduseres, selv 
om foreldrene ikke lenger er kjærester. 

Unntakene fra skikkethet må 
behandles som de unntakene de er. 
Samfunnet må ikke gå i den fellen å 
bruke unntaksregler for å behandle 
en normalsituasjon. Dagens anarki 
rundt samlivsbrudd, hvor ti prosent 
henvises til rettsapparatet og 15 pro-
sent av sakene «avgjøres» ved selv-
tekt, er ikke til barnets beste. Spesielt 
selvtektsakene etterfølges av lange og 
ødeleggende foreldrekonflikter som 
er sterkt skadelig for barnet.

I SITT INNLEGG 10/6 går Nylund inn for 
å fokusere på konfliktløsning. Gjel-
dende lovgivning legger opp til kon-
flikt i mange situasjoner hvor konflikt 
kunne vært unngått. Lovverkets rolle 
er både å være normativt og fortelle 
hva som er løsningen om konflikt 
skulle oppstå. Med en forbedret lov-
givning som forutsetter likeverdig-
het, også i den reorganiserte familien, 
ville mange konflikter vært unngått.

Problemet er at det tillates etable-
ring av et usynkront maktspill – selv 
i normaltilfellene, da på bekostning 
av barnet. Så lenge lovgivningen 
favoriserer eneforeldermodellen vil 
ofte den som av ulike grunner har en 
(ubegrunnet) frykt for å tape anse-
else/fordeler ha mest å vinne på å ta 
initiativ til en selvtektekstsløsning.

Jeg håper at alle foreldre som står i 
vanskelige valg, gjør en vurdering på 
hva barnet skulle ønske. Barnet øn-
sker foreldre som gir hverandre rom 
til å gjøre det beste for sitt barn. 
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SOMMAREN ER HER  og fellesferien står for 
tur. Med det skal dei fleste flytte seg frå 
A til B på eitt tidspunkt. Nokon vekslar 
kanskje mellom å vere gåande, syklande, 
bilist og kollektivreisande i løpet av som-
maren, kanskje alt i løpet av ein dag. Det 
bør minne oss på at me alle er trafikantar.

Å vere smidig, raus og omsynsfull, 
uavhengig av om du køyrer ein motori-
sert sak på eit par tonn eller syklar på to 
hjul, blir aldri feil. Hugs på at trafikken 
ikkje er noko objektivt fenomen på utsida 
av deg sjølv. Du og eg er faktisk trafikken. 
Saman kan me både gjere den sikrare og 
rausare. Me kan i alle fall prøve.  

DU OG EG har kanskje snakka om det før, 
men enkelte ting toler å bli sagt fleire 
gonger. Som Terje Haugom skreiv i går: 

Legg frå deg duppedingsane. Mobilbruk 
er eitt aukande problem i trafikken, og 
manglande merksemd er ein vesentleg 
faktor i mange alvorlege ulukker. 

Å sitje med mobilen eller anna i fanget 
er som å køyre med bind for augo. Lat hel-
ler duppedingsen liggje. Facebook, Snap-
chat og meldinga frå Ola eller Kari ligg og 
ventar på deg når du er framme også.

Ein ting til,  og denne er til karane. Det 
kan kanskje vere vanskeleg å høyre, men eg 
må seie det: Ho som sit på sida av deg kan 
også køyre bil. Byt gjerne litt på køyringa 
med henne. Dei fleste førarar køyrer betre 
i trafikken enn ein sliten førar. Så, slepp 
henne til! Den siste oppmodinga frå meg 
til deg må nesten bli: Hald fartsgrensa. Å 
halde fartsgrensa er ikkje så dumt. Hadde 
alle gjort det syner utrekningar at 190 
færre ville døydd eller blitt hardt skadd pr. 
år. Mange bryr seg om at du ikkje hamnar i 
feil statistikk, underteikna inkludert. 

For Trygg Trafikk er dette veldig enkelt: 
Det er viktigare for oss at du kjem heil fram 
enn at du kjem ti minutt raskare fram.

God tur, og ha ein riktig god sommar!

Du og eg er trafikken

lese. Ta en tur på treningssenteret. Uten 
dårlig samvittighet. 

DET ER LITT KONTROVERSIELT.  For vi tenker 
vi har mye vi skal ta igjen, og vi tenker 
at ferien skal være på barnas premisser. 
Men få voksne blir mer uthvilt av en dag i 
en fornøyelsespark. Og i ferien skal også 
vi hente oss inn.

Vi kan være gode nok. Vi kan tillate oss 
det. Slutte å tenke at omstendighetene 

må være sånn eller sånn. Det må de ikke. 
Lykken kan ikke planlegges.

LYKKEN ER IKKE avhengig av omstendighe-
ter, men den kan fanges, den kan invite-
res til, av oss voksne.

Fine stunder kan planlegges 
også. Særlig med de eldste.

FORVENTNINGER: Jeg tror lykken må lirkes frem i det små, skriver Inger-Lise Køltzow. FOTO: JAN M. LILLEBØ
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Viktig med tillit

I DEN FAGLIGE  debatten mellom 
humanister og jurister knyttet til 
forskningsprosjektet «Justismordets 
dramaturgi», har søkelyset nå blitt 
rettet mot rapporteringen av resulta-
tene fra prosjektet. Bergens Tidendes 
leder (13.7.) er blant kritikerne.

Det er en av Forskningsrådets opp-
gaver å sikre at forskningsmidlene 
benyttes til de formål de er bevilget 
til, og at forskningsresultatene som 
oppnås er tilfredsstillende i forhold 
til fastsatte planer. Skriftlig rappor-
tering gjennom prosjektperioden og 
når prosjektet er avsluttet, er noen 
av elementene i denne kontrollen. 
Sluttrapporten skal gi et riktig bilde 
av hva prosjektet har oppnådd, og vise 
at prosjektet har oppnådd det man 
forespeilet i søknaden. 

DET ER INSTITUSJONER, ikke enkeltper-
soner, som mottar midler fra Fors-
kningsrådet. Forskningsrådet har 
tillit til at forskningsinstitusjonene 
kvalitetssikrer rapportene. Alle rap-
porter blir ikke etterprøvd i detalj på 
alle punkter. Dette ville vært ekstremt 
ressurskrevende og ville innebære en 
detaljstyring av institusjonenes indre 
anliggender. Et tillitsbasert system 
er en viktig del av vårt forsknings-
system. 

Forskningsrådet arbeider for å 
få på plass en løsning der det blir 
obligatorisk å laste inn publiserings-
informasjon for prosjekter finansiert 
av Forskningsrådet fra publikasjons-
databasen CRIStin. Dette vil gjøre 
rapporteringen enklere. 

I SLUTTRAPPORTEN TIL  FRIPRO-pro-
sjektet «Justismordets dramaturgi» 
har professor Eivind Kolflaath funnet 
flere feil. Når vi har sett på den på 
nytt, viser den foreløpige gjennom-
gangen at sluttrapporten har flere 
mangler, og at Forskningsrådet har 
gjort en for dårlig jobb med å kontrol-
lere den. Denne rapporten skulle ikke 
vært godkjent i den formen den har 
nå.

Det er imidlertid viktig å under-
streke at feil og mangler i sluttrapport 
ikke er ensbetydende med at prosjek-
tet ikke er tilfredsstillende, eller at 
midlene ikke er brukt i henhold til 
kontrakt.

SØKNADER OM NYE prosjekter vurderes 
på selvstendig grunnlag av uavhen-
gige internasjonale fageksperter og en 
programkomité. Midler tildeles ut fra 
søknadens vitenskapelige kvalitet og 
relevans for programmet, ikke på bak-
grunn av gamle sluttrapporter, selv 
om mangelfull rapportering i noen 
tilfeller vil kunne ha konsekvenser 
for videreføring av prosjekter og ved 
senere søknadsvurdering. 

Vi kommer til å be om en ny slutt-
rapport for dette prosjektet og gå 
gjennom saken på nytt. I tillegg vil vi 
gå gjennom rutinene våre og vurdere 
hvordan vi skal følge opp dette videre.
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